OGLEDNI PRIMJERAK PISANOG DIJELA ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE
DUŽNOSNIKE
KAZNENI DIO

NAPOMENA: ponuđeni odgovori mogu sadržavati jedan ili dva točna odgovora

1. Prije podizanja optužnice mjere opreza mogu odrediti:
a) policija
b) pritvorski nadzornik
c) državni odvjetnik
d) sudac istrage

2. Osuđenik je:
a) osoba za koju je pravomoćnom presudom utvrđeno da je kriva za određeno kazneno
djelo
b) osoba za koju je nepravomoćnom presudom utvrđeno da je kriva za određeno kazneno
djelo
c) osoba za koju je presudom Ustavnog suda Republike Hrvatske utvrđeno da je kriva za
određeno kazneno djelo
d) osoba koja izdržava kaznu zatvora

3. Kada se ukida jamstvo ako je presudom izrečena kazna zatvora?
a) donošenjem pravomoćne presude
b) donošenjem nepravomoćne presude
c) stupanjem osuđenika na izdržavanje kazne
d) nakon izdržane kazne

4. Posebne dokazne radnje mogu se odrediti za kazneno djelo:
a) razbojništva iz čl. 230. st. 1 KZ-a

b) iznude iz čl. 243. st. 1. KZ-a
c) protupravnog oduzimanja slobode iz čl 136. st. 1. KZ-a
d) prostitucije iz čl. 157. KZ-a

5. U kojem roku se može podnijeti prigovor protiv kaznenog naloga?
a) 15 dana
b) 3 dana
c) 8 dana
d) 30 dana

6. Koliko najdulje može trajati istražni zatvor do donošenja prvostupanjske presude za kaznena
djela za koja se može izreći kazna zatvora do tri godine?
a) dva mjeseca
b) tri mjeseca
c) čest mjeseci
d) mjesec dana

7. U kojem trajanju sud u kaznenom postupku određuje prisilni smještaj neubrojive osobe u
psihijatrijsku ustanovu?
a) u trajanju od 3 mjeseca
b) u trajanju od 6 mjeseci
c) u trajanju od 9 mjeseci
d) u trajanju od 12 mjeseci

8. Pod kojim uvjetima rasprava može biti održana u odsutnosti okrivljenika za djela za koja je
propisana kazna zatvora do pet godina?
a) ako je uredno pozvan, ali nije pristupio, a njegova prisutnost nije nužna i prije toga je
ispitan ili se očitovao o optužbi

b) ako mu se poziv nije mogao uručiti jer o promjeni adrese nije obavijestio sud ili je očito
da izbjegava poziv, a njegova prisutnost nije nužna i prije toga je ispitan ili se očitovao o
optužbi
c) ako je uredno pozvan, ali nije pristupio, a njegova prisutnost nije nužna, ali prije toga nije
ispitan i nije se očitovao o optužbi
d) ako nije uopće pozivan na raspravu i nije pristupio, a njegova prisutnost nije nužna i prije
toga je ispitan ili se očitovao o optužbi

9. Pod kojim uvjetima se može čitati iskaz „privilegiranog svjedoka“?
a) ako je osoba koja nije dužna svjedočiti upozorena na to i odrekla se tog prava, a iskazivala
je na dokaznom ročištu ili raspravi
b) ako je osoba koja nije dužna svjedočiti upozorena na to i odrekla se tog prava, a iskazivala
je pred državnim odvjetnikom
c) ako je osoba koja nije dužna svjedočiti upozorena na to i odrekla se tog prava, a iskazivala
je pred policijskim istražiteljem
d) ako je osoba koja nije dužna svjedočiti upozorena na to i odrekla se tog prava, a iskazivala
je pred braniteljem okrivljenika

10. Kada započinje kazneni postupak?
a) donošenjem rješenja o provođenju istrage
b) određivanjem rasprave
c) upisom kaznene prijave u upisnik
d) potvrđivanjem optužnice

11. Kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom iz čl. 165. st. 1 KZ-a čini tko proda, pokloni,
prikaže ili javnim izlaganjem, posredstvom računalnog sustava, mreže ili medija za pohranu
računalnih podataka ili na drugi način učini pristupačnim spise, slike, audiovizualne sadržaje ili
druge predmete pornografskog sadržaja ili prikaže pornografsku predstavu djetetu mlađem od:
a) trinaest godina
b) četrnaest godina
c) petnaest godina
d) šesnaest godina

12. Kazneno djelo nedozvoljene igre na sreću iz čl. 237. KZ-a je:
a) kazneno djelo protiv javnog reda
b) kazneno djelo protiv opće sigurnosti
c) kazneno djelo protiv imovine
d) kazneno djelo protiv pravosuđa

13. Kao sporednu kaznu sud može izreći:
a) zatvor
b) dugotrajni zatvor
c) novčanu kaznu
d) oduzimanje imovinske koristi

14. Koliki je maksimalni rok trajanja kazne dugotrajnog zatvora?
a) 20 godina
b) 30 godina
c) 40 godina
d) iznimno 50 godina, za kaznena djela počinjena u stjecaju pod uvjetima propisanim
Kaznenim zakonom

15. Koliki je minimalni rok trajanja kazne zatvora?
a) 2 mjeseca
b) 3 mjeseca
c) 4 mjeseca
d) 6 mjeseci

16. Kada sud može zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro?
a) kada je izrečena novčana kazna u iznosu do tristo šezdeset dnevnih iznosa

b) kada je izrečena novčana kazna u iznosu od trideset dnevnih iznosa
c) kada je izrečena novčana kazna u iznosu do tristo dnevnih iznosa
d) kada je izrečena novčana kazna u iznosu do sto dnevnih iznosa

17. Kada sud može izreći blažu kaznu od propisane?
a) kada to zakon izričito propisuje
b) kada to okrivljenik predloži
c) kada postoje naročito olakotne okolnosti
d) kada to državni odvjetnik predloži

18. Kada je isključena protupravnost djela?
a) ako je počinjeno u stanju bitno smanjene ubrojivosti
b) ako je počinjeno u nužnoj obrani
c) ako je počinjeno u stanju neubrojivosti
d) ako je počinjeno u krajnjoj nuždi

19. Kada je pokušaj kaznenog djela kažnjiv?
a) pokušaj kaznenog djela nije kažnjiv
b) kada se radi o kaznenom djelu za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3
godine
c) kada se radi o kaznenom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža
kazna ili zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj
d) ništa od navedenog

20. Koje od navedenih kaznenih djela ne spada u glavu kaznenih djela protiv ljudskih prava i
temeljnih sloboda?
a) protupravno oduzimanje slobode
b) povreda prava na udruživanje

c) povreda slobode vjere
d) povreda slobode izražavanja nacionalne pripadnosti

PROBLEMSKE SITUACIJE

1. PROBLEMSKA SITUACIJA
Tijekom rasprave u kaznenom postupku protiv jednog optuženog kojem se stavlja na teret počinjenje
kaznenog djela razbojničke krađe i nanošenja teške tjelesne ozljede državni odvjetnik je, a budući se
prema njegovoj ocjeni izmijenilo činjenično stanje temeljem izvedenih dokaza, odlučio precizirati
činjenični opis optužnice te je u bitnome izmijenio optužnicu odnosno njezin činjenični supstrat, time
da je ujedno izjavio kako odustaje od daljnjeg kaznenog progona za počinjenje kaznenog djela
nanošenja teške tjelesne ozljede.
1. Smije li državni odvjetnik izmijeniti činjenični supstrat za kaznena djela u odnosu na koja
je podigao optužnicu?
2. Ima li optuženik u konkretnom slučaju pravo tražiti prekid rasprave radi pripremanja
obrane?
3. Da li se okrivljenik mora ponovno očitovati o osnovanosti ovako izmijenjene optužnice?
4. Kakvu će presudu sud donijeti u odnosu na kazneno djelo nanošenja teške tjelesne
ozljede?

2. PROBLEMSKA SITUACIJA
Nadležnom Državnom odvjetništvu uz kaznenu prijavu privedena su dva strana državljanina zbog
postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa
drogama iz čl. 190. st. 2. u svezi sa st. 1. Kaznenog zakon i to iz razloga jer su na graničnom prijelazu
zatečeni kako su u automobilu imali skrivena 2 kg droge heroin koju su namjeravali unijeti u
Republiku Hrvatsku.
1. Nakon što se provede dokazna radnja prvo ispitivanja osumnjičenika u kojem roku je
državni odvjetnik dužan odlučiti o pokretanju istrage?
2. Nakon što su osumnjičenici ispitani državni odvjetnik je odlučio podnijeti prijedlog za
određivanje istražnog zatvora. Temeljem kojih osnova će se predlagati sucu istrage
određivanje istražnog zatvora?
3. Na koji način će se utvrditi točna količini i vrsta pronađene droge, te po čijem nalogu?
4. Ukoliko okrivljenici budu pravomoćnom presudom osuđeni za kazneno djelo mogu li se
obvezati snositi troškove prevođenja?

